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O trasno Salve o planeta sen esforzo!
Daniel López Muñoz

Reunión de preparación da 
XLII Romaxe. Ide anotando 

na axenda: 14 de setembro 
(Vilalba). 

A foto que fala

eran ecoloxistas sen sabelo. Aforra-
ban enerxía, consumían o impres-
cindible, reutilizaban e reciclaban de 
todo. Elas coexistían coa escaseza, 
coa limitación, co sacrificio, como 
parte dunha existencia, en moitos ca-
sos, feliz. Pero asáltame a dúbida: que 
cota de dor, de renuncia ao desexo 
inmediato, ao máis cómodo e inme-
diatamente consumible temos nós e 
os nosos fillos e fillas, mesmo os que 
protestan. 

Por iso, quizais, nas campañas e deba-
tes eluden falar do planeta: de canta 
enerxía estamos dispostos a non usar; 
de se apoiaremos a supresión radical 
de bolsas, barquetas, films plásticos; 
de se renunciaremos ás toalliñas hú-
midas e ás vacacións en voos baratos 
a Madagascar (esas que maldita falla 
fan); de se aceptaremos as limitacións 
e impostos medioambientais aos 
combustibles fósiles, ou as multas por 
non separar o noso lixo.

A verdade ás veces dá poucos votos. 
A mentira dá máis, pero non evita 
os desastres. Nas xerais pasou o que 
pasou. A ver que pasa nas eleccións 
locais. 

Aprenda inglés en tres días. Adelgace 
sen dieta nin exercicio. Deixe de fu-
mar coma se nada.

Debémoslles parecer parvos. Pero 
seica funciona. E o conto do perpetuo 
pracer non é nin tan sequera hedonis-
ta, como afirma algún moralizador. O 
hedonismo é ben máis sabio: gozar 
das cousas da vida de maneira autoli-
mitada, con control, porque as cousas 
saben mellor nas doses precisas.

Negar o esforzo e a dor para o logro 
dun obxectivo que pague a pena fai-
nos perpetuos inmaduros, os meniños 
mimados da historia. 

Saíu nos medios que 
o grande ausente dos 
debates electorais foi 
o planeta, a contami-
nación, o cambio cli-
mático, ese desastre 
medioambiental que, 
de acordo cos científi-
cos, e a pesar dos ne-
gacionistas, nos amea-
za a todos e todas. E é 
certo: non se falou da 
que estamos armando, 
dos peixes con plásti-

cos, dos pesticidas que comemos, dos 
antibióticos que bebemos, da escase-
za de auga potable, do mar que sobe 
de nivel, dos residuos imposibles de 
xestionar. 

Son simpáticos, dá xenio ver tanta 
mocidade polo mundo, inspirada por 
Greta Thunberg, esa adolescente sue-
ca, miudiña e resolta. Deu xenio velos 
facendo folga e organizándose para 
denunciar a pasividade dos gobernos. 
Porque o futuro é deles. E non hai un 
segundo planeta. 

Pero o desafío é “antropolóxico”, cul-
tural. Ou, se queredes, de civilización. 
As nais dos que temos certos anos 
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Editorial 

Unha lingua simplemente 
necesita osíxeno, espazo 
de seu, normalidade

A mensaxe nesta volta 
foi un “non pasarán” á 
dereita involucionista

A lingua galega: una primavera... 
con treboadas electorais

No mes de maio xúntansenos as primaveras. Non damos feito. Á das flores e 
sementeiras, súmase a celebración do noso maior tesouro inmaterial: a lingua 
galega. E nada menos que con don Antonio Fraguas como artista invitado.

Non está de máis outra volta recordar que a mellor celebración dese tesouro 
cultural de noso, que tan alegremente desprezamos, é ben sim-
ple: menos retórica, menos discurso, menos premios flor dun 
día e máis uso normal, natural, ordinario. A lingua simplemen-
te necesita ser transmitida, aprehendida e usada. Precisa falan-
tes, amantes, amigas, militantes. Precisa osíxeno, espazo de seu, 
normalidade. É unha oportunidade: unha primavera necesita 
vida, sacho, semente, rega, rareo, coidado. 

Tirando do fío da lingua galega -como o noso mellor símbolo-, hai cousas nas re-
centes eleccións xerais que dan que pensar. Todos os analistas coinciden en sinalar 
que os resultados, sobre todo nas nacionalidades periféricas con lingua de seu, son 
unha reacción contra a involución anticonstitucional dos auto-chamados “constitu-
cionalistas”. En Galicia?

O tristemente famoso trío de Colón competiu pola medalla do ultranacionalismo 
español máis excluínte: unha nación, unha lingua, un destino. Fóra o resto. Pelexa-
ron para ver quen era o mellor defensor apocalíptico desa cultura superior, única e 
ancestral, unha hispanidade tal e como a entendía o franquismo, unha maneira de 
ser que, segundo eles, se pode e se debe impoñer, mesmo usando como ferramenta 
ordinaria algo que na Constitución é excepcionalísimo (o *fƒƒsonado antigo 155). 

Iso, sen entrar noutras propostas tan constitucionais coma 
a da supresión das autonomías. Pero o electorado tivo ca-
pacidade de entender que a diversidade, o Estado com-
posto de nacionalidades e rexións, é o modelo que está na 
Constitución, non como a solución perfecta, senón como 
unha solución de compromiso e convivencia.

En Galicia tamén se reaccionou contra esa involución. Pero ao contrario de Cata-
luña, Euskadi, País Valenciá, - mesmo Canarias e Cantabria desta volta- non houbo 
capacidade de unir forzas, de entender o momento, nin tampouco de motivar con 
candidaturas capaces de seducir para que existise unha representación con apelido 
galego nas Cortes Xerais. Formouse unha maioría nova para o “non pasarán”, pero 
en todos os medios de comunicación e declaracións de comentaristas estatais Gali-
cia está desaparecida. As forzas galegas deberían facer autocrítica. 

O das eleccións é cambiante. A mensaxe nesta volta foi que a dereita involucionista 
e tremendista non podía pasar. Seguramente o PSOE en Galicia ten moito voto 
prestado por unha situación de emerxencia. Nas eleccións municipais, que son xa, 
veremos probablemente un mapa diferente. 



4

1 2 3 4
A peneira

2 4

1 3

Segundo un estudo 
realizado por persoal 
sanitario, case 27 000 
MAIORES, que viven sós, 
sofren risco de malnutrición 
en Galicia, unha cifra que se 
eleva a 61 000, se se suman 
os que conviven en familia. 
En paralelo a esta realidade, 
as empresas de alimentación 
están comezando a 
abrir liñas de produción 
orientadas á terceira idade e 
as administracións financian 
proxectos como Seniorplus, 
Nutriage ou AHGAVE, que 
prentenden cubrir un nicho 
de mercado que medra ano 
a ano.

Nos últimos días de maio 
e primeiros de xuño 
vaise celebrar na cidade 
portuguesa de Braga a 
Semana do TURISMO 
DE FRONTEIRA, 
que acollerá o I Foro 
Internacional de Turismo 
de Fronteira Europeo e 
a V feira de turismo de 
proximidade “Expocidades”. 
O obxectivo é poñer 
en valor e preservar o 
patrimonio dos territorios de 
fronteira (que habitualmente 
teñen unha gran riqueza 
histórica, cultural e natural) 
e analizar e impulsar o seu 
aproveitamento económico a 
través dun turismo sostible.

A Xunta xestiona unhas 
300 000 hectáreas de 
MONTES VECIÑAIS 
en Galicia (preto da 
metade do total), mercede a 
convenios coas comunidades 
de montes. O obxectivo 
era mellorar o traballo que 
facían as comunidades, 
pero, segundo denuncian 
algunhas asociacións 
forestais, o resultado dos 
convenios non está a ser o 
agardado e a produción 
sitúase moi por baixo do 
que cabería agardar. Falta 
saber se é principalmente 
un problema de xestión ou, 
como explica Juan Picos, da 
Escola de Enxeñería Forestal 
de Pontevedra (Uvigo), son 
outros factores.

A Mostra Internacional de 
Teatro Cómico e Festivo de 
Cangas, que abrirá as súas 
portas o 28 de xuño, acaba 
de recoñecer a compañía 
OS MONICREQUES 
DE KUKAS co premio 
Xiria ao Labor teatral. 
A compañía naceu hai 
40 anos, en Santiago de 
Compostela, da man de 
Marcelino de Santiago 
(Kukas) e María Rey, e 
converteuse nun referente 
no mundo do teatro de 
marionetas e monicreques. 
Quen queira gozar da súa 
arte pode velos o 1 de xuño 
no Forum Metropolitano da 
Coruña, na rúa Monelos.
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A mediados de abril 
deixounos DARÍO 
RIVAS, fillo do alcalde 
de Castro de Rei asasinado 
polos falanxistas no 36 
e impulsor da querela 
arxentina contra os crimes 
do franquismo. Mero 
dedicoulle unhas Pingas de 
orballo (número 973), nas 
que falaba del como “ese 
home loitador necesario 
que abandeira a loita pola 
Dignidade, a de todos, polos 
dereitos humanos, con honra 
e Xustiza, a de verdade!”.

O xornal dixital SERMOS 
GALIZA cumpre o seu 
sétimo aniversario na rede, 
mentres vai  avanzando no 
proxecto de sacar edición 
diaria en papel. Acadado 
o obxectivo mínimo de 
3 000 subscritores, que 
garante a súa viabilidade 
económica, o 4 da maio 
deron a coñecer diversos 
pormenores: cabezallo, 
estrutura, imaxe gráfica… 
Agardan poder estar na rúa 
a finais de 2019.

40 MISIONEIROS, a 
maioría deles sacerdotes 
(35), foron asasinados o 
ano pasado en todo o 
mundo, case o dobre dos 
23 que morreron no ano 
2017. O continente con máis 
falecidos foi África (21), 
o que supón un cambio 
con respecto aos oito anos 
anteriores, no cal o número 
máis alto de asasinatos 
correspondía a América. 
O dato compleméntase co 
achegado pola asociación 
Open Doors, que revela 
que 4 126 persoas foron 
asasinadas no 2018 e 245 
millóns perseguidas por ser 
cristiás.

De finais do século XIII 
datan as cantigas de Martín 
de Padrozelos, que está 
considerado o primeiro 
trobador da lírica galego-
portuguesa. O incansable 
MERO reuniu un feixe de 
músicos para que as letras 
do trobador volvan soar. 
Nuns meses agardamos 
asistir á presentación do 
que promete ser un dos 
eventos musicais galegos 
máis fermosos deste ano, a 
presentación de dez pezas 
musicadas nun disco que 
vos gustará ter na casa. A 
música segue sendo unha 
das pezas necesarias da 
nosa galeguidade.
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Amiguiños si… Non dan o talle
Carlos Vázquez G.

Nun prazo de trinta días, a cidadanía espa-
ñola acorda unha nova repartición de prac-
ticamente todo o poder político do país: o 
poder central do Estado, da maioría das 
comunidades autónomas, dos concellos e da 
representación na UE. Esta coincidencia de-
beríase aproveitar para lle dar ao conxunto 
destes comicios un carácter “reconstituínte”, 
é dicir, de reforma da Constitución, que tan 
perentoria é. No entanto, o clima político 
actual, profundamente deteriorado, polos 
pelos vai dar para constituír gobernos que 
se esgotarán en abordar asuntos de escasa 
relevancia, en crear problemas en lugar de 
resolvelos e en facer propaganda ou dema-
goxia, mergullados no curtopracismo. 

En España, a maioría dos partidos actuais, 
dos seus principais dirixentes e dos medios 

de comunicación que os apuntalan padecen unha grave mio-
pía política. Son curtos de vista por seren ignorantes ou non 
queren ver por seren mercenarios do capitalismo financeiro, 
que pretende unha nova forma de reprodución e de acumu-
lación no contexto da fonda revolución tecnolóxica que xa 
está en marcha. Ao poder económico actual xa non lle serve 
o modelo democrático e do Estado social, que garantiu as 
liberdades, os dereitos e a arbitraxe nas relacións laborais; 
mais tamén a acumulación, a produción e reprodución e o 
consumo nos tempos do capitalismo monopolista.

Agora, os poderes económicos precisan dun sistema xurídico 
e político e dun Estado policial para embridar as futuras mul-
titudes despedidas, que non poderán traballar, empobrecidas 
ou precarizadas, sobre todo nos tempos de transición cara ás 
novas formas de capitalismo que se están argallando. Así se 
explica a emerxencia de gobernos refractarios ás prácticas 
democráticas: corrompidos, ben pagados, autoritarios ou neo-
fascistas, como os de Trump, Orbán ou Bolsonaro; de partidos 
de ultradereita, como Vox en España, ou corrementos cara á 
extrema dereita de formacións como o PP ou Cs.

Moitos dos nosos políticos e representantes non dan o talle 
para afrontar problemas da envergadura dun estado do be-
nestar ferido con perigo de derrubamento, da perda de liber-
dades e dereitos, da deterioración da democracia, da corrup-
ción económica e política e das transformacións tecnolóxicas, 
económicas e sociais que afectarán a millóns de persoas, poi-
da que máis para mal que para ben. Non dan o talle e por iso 
nos ofreceron, nas súas campañas, debates anódinos e irrele-
vantes cos que  tapan  miserias e subordinacións. Iso si, uns 
máis ca outros.
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... a vaquiña polo que vale Incentivos perversos
Pedro Pedrouzo Devesa

Os incentivos monetarios viñeron 
para ficar con nós. Cada vez son máis 
os políticos que se renden a eles como 
solución para a maioría dos problemas 
públicos cos que nos podemos atopar.  
Xa existen escolas que lles pagan aos 
seus alumnos por aprobar ou por ler 
libros dentro dun programa contra o 
abandono e/ou fracaso escolar entre 
familias de ingresos baixos. As asegu-
radoras introducen cláusulas nas que 
penalizan a gordura ou incentivan o 
deporte ou a dieta dos seus asegurados 
para reducir o risco sanitario deles, e 
o risco económico delas. Usamos o diñeiro para con-
seguir mellores actitudes nos demais, actitudes que 
poden axudar a conseguir un ben social maior.

Michael J. Sandel (Premio Princesa de Asturias de 
Ciencias Sociais 2018) coméntanos que os mercados 
e o pensamento orientado ao mercado invadiron es-
feras da vida tradicionalmente rexidas por normas 
non mercantís. Os incentivos monetarios son a nova 
alquimia para solucionar os problemas sociais. Pero 
teñen os seus riscos. Poden asaltar eidos da vida nos 
que a economía non debería entrar. Saber identificar 
eses eidos é unha cuestión moi importante para a nosa 
saúde social. Porque pode que 
existan actividades que non haxa 
que desincentivar, senón, direct-
amente, prohibir. Pero aínda que 
algunhas sexan punibles de seu 
e, evidentemente, deban ser pro-
hibidas, existen innumerables ac-
tividades nas que é complicado 
poñerse de acordo. Que facemos con fumar,  consumir 
alcohol, os límites de velocidade, emitir CO2, separar o 
lixo ou usar bolsas de plástico, por exemplo?

Como decidimos que áreas desincentivar e cales pro-
hibir? Elixir mal un incentivo pode crear efectos moi 
contraproducentes porque pode levar a lexitimar con-
dutas que tiñamos case erradicadas. É moi coñecido o 
caso daquela escola infantil que para castigar o retraso 
co que os pais dos alumnos recollían os seus fillos, im-
puxo unha taxa económica. A súa aplicación provocou 
que aumentase o número de familias que recollían os 
seus fillos máis tarde porque estaban dispostos a pagar 
esa tarifa con tal de que llelos coidasen máis tempo. A 
decisión da escola de multar os retrasos lexitimou unha 
conduta que previamente case todo o mundo vía incor-

Como evitar que 
unha prohibición se 
convirta nun incentivo 
encuberto? 

recta. Como pagaban, adquirían o dereito a que lles 
coidasen máis tempo o seu fillo. Algo punible pasaba 
a ser admitido.

Un efecto semellante acontece cando establecemos 
unha sanción demasiado baixa para certas condutas, 
que se estenden entre as persoas que se poden per-
mitir o seu custo, e así pasamos a ver esa sanción 
como unha tarifa que nos permite facer algo sim-
plemente incorrecto. Por iso, en Finlandia, as multas 
de tráfico establécense en función dos ingresos de 
cada condutor, chegando a acadar cifras superiores 
a 100.000 euros para os fineses máis ricos.

Aparcar enriba da beirar-
rúa, ou en dobre fila, para 
ir recoller os fillos; condu-
cir por zona peonil a máis 
de 10 km/h; tirar o lixo fóra 
do contedor correcto ou a 
deshora ou fumar nun es-

pazo público poden ser condutas nas que funcione 
mellor o imperativo moral ca o incentivo económi-
co. Sempre que teñamos conciencia social de en que 
medida son incorrectas. As campañas de sensibili-
zación son unha medida alternativa para fomentar 
un cambio de actitude.

Actualmente existe unha feroz disputa ideolóxica 
entre aqueles que pensan que hai que prohibir e os  
que pensan que hai que desincentivar. Habilitar pro-
cesos democráticos cos que coñezamos os efectos 
sociais das decisións acumuladas de todos nós pode 
axudar a crear ese código ético democrático que 
recolla os efectos da nosa práctica diaria, as nosas 
preferencias e a nosa sensibilidade social. Pero cada 
problema requirirá unha solución particular.
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O peto do Santo Antón
Manolo Regal Ledo

Benquerido Santo Antón:

Supóñote ben sabedor das cousas que pasan polo mundo, 
pero por se hai algún detalle que che escapou, velaí a miña 
información deste mes.

Seguro que non sabías aínda que eu mesmo, concelleiro polo 
BNG no Concello de Abadín durante oito anos, deixei de ir de 
candidato á alcaldía. Xa son oito anos, xa non son un pícaro, 
e hai que deixar paso; claro que me magoa pensar que qui-
zais non hai quen me substitúa e esta presenza política quede 
baleira. Que saibas que entendo que é moi necesario o labor 
político como forma privilexiada de loitar pola “casa común”. 
Pero que saibas tamén que o labor político, moitas veces, no 
canto de ser unha confluencia de ánimos e pensamentos para 
atinar co mellor para quen máis o necesita, convértese nun 
afán louco de desacreditar a persoa distinta, para prevalecer 
sobre ela; dese xeito, o que ten o precioso arrinque de servizo 
remata no noxo da chulería e do poder.

Non sei se segues a campaña electoral destas semanas en toda 
a pel do touro; xuraría que non porque non terás ganas de 
quentar o xenio, pero asegúroche que non hai touro en toda 
Galicia nin tampouco na toureira España que tantos bufidos 
dea e tantas cornadas intente coma as que dan ou intentan as 
persoas que pretenden gobernarnos. Con estes comezos, mal 
se vai facer o traballo común que cómpre facer.

Que saibas que o 18 de maio celebraremos o San Cidre e o 
día do Mundo Rural en Castro de Rei, con Misa, mesa e música 
(os tres emes), como Deus manda. Sei que tes por compañeiro 
no seo de Deus ao querido Xosé Manuel Carballo; pásalle a 
nova, por favor. Invitamos a xente rural e non rural de toda 

Galicia ao redor do lema “Sementando esperanzas”, 
dedicado maiormente á xente nova que se mantén no 
campo ou que a el volve despois doutros intentos la-
borais. Para outros anos, na diocese de Mondoñedo-
Ferrol iremos celebrando o día do San Cidre polas di-
ferentes comarcas, para valorar o campo e agradecelo 
nestes momentos de debilidade, e para enganchar ben 
a experiencia relixiosa no pasado, no presente e no 
porvir das nosas aldeas. Estás invitado. Sabes que a 
xente do campo tenche moita lei, e aínda que as festas 
do Santo Antonio se celebran en xuño, iso é por buscar 
o bo tempo para os festexos, porque –sen desprezar a 
ninguén— a quen de verdade quere a xente do campo 
é ao Santo Antonio lacoeiro, que o es ti. Por algo será.

Cóidate. Cóidanos. Fainos xente varuda, que os tem-
pos que veñen semellan recios. Pero fainos tamén xente 
de humor e festeira, que se non, non hai quen viva. 
Contesta axiña, se podes. Apertas a ferrados por aí.



O ano pasado a venda de produtos ecolóxicos subiu un 20%. Os 
andeis das tendas que recollen este tipo de produtos aumentou e 
hoxe permítenlle ao consumidor achegarse a unha alimentación, 
en principio, máis sa, sobre todo nas zonas urbanas. Asociado a 
este dato, tamén vai medrando unha sensibilidade e unha preocu-
pación pola conservación do planeta, respondendo ao aumento de 
gases de efecto invernadoiro, en concreto de CO2. Estes acadan en 
2019 os niveis máis altos na historia. É coma se dous bloques esti-
vesen pisando o mesmo acelerador baixo a ameaza dun reloxo: un 
pretende adiantarse antes do asubío final; o outro, arrisca a xogar 
unha posible prórroga. Cambio climático. Xogámonos o futuro e o 
proxecto en Europa está en marcha: “Non hai planeta B”. Traemos 
ao “Peto” unhas novas que ben valen para lanzar aos catro ventos: 
a partir de setembro, as garderías de Barcelona están obrigadas 
a servir alimentos ecolóxicos e de proximidade; aínda que non o fan de forma corpora-
tiva, en Galicia colexios e garderías serven produtos libres de aditivos desde hai tempo; 
a cooperativa Carqueixa dos Ancares, que reúne uns douscentos gandeiros da zona, 
aposta, fronte ao despoboamento das súas parroquias, pola venda online de produtos 
baixo unha xestión respectuosa 100% co medio ambiente; diferentes colectivos, concellos 
ou escolas organizan xornadas de recollida de plástico nas contornas, combatendo outro 
dos aspectos preocupantes que atentan contra a conservación do planeta. A reciclaxe 
aumenta..., hai esperanza. 

Deberiamos chegar a non ter que facer recollidas porque xa non emporcallamos e “qui-
tar” as etiquetas ecolóxicas porque logramos que o normal sexa o natural, libre de cal-
quera contaminación. A vida das persoas debe estar por riba da venda dun produto ou 
outro; as pirámides nutricionais de toda a vida deberían ser ter en conta outro tipo de 
pirámides de produtos saudables. Por diante temos importantes e, por que non, fermosas 
tarefas.
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Rumores de esperanza 
Estamos en tempo de eleccións. 
Coma sempre, unha tolería. Sempre 
quedamos apampados con todo o que 
se di e non se di. Pero hai que quedar 
cos detalles. Neste caso, o detalle des-
tas últimas eleccións xerais estivo en 
que foi a primeira vez que puideron 
votar os 100.000 discapacitados inte-
lectuais de todo o Estado. É algo para 
celebrar. Ata este momento, un xuíz 
tiña que dar permiso, un por un, para 
cada caso. Agora xa non é preciso.

Avanzamos cara a normalizar unha 
situación anormal. Que houbese ci-
dadáns que non puidesen exercer o 
seu dereito a voto non era máis que 
unha anormalidade democrática. 

Agora xa están en diferentes postos 
de traballo, en diferentes asociacións, 
creando arte…

Alégrame moito ver como persoas 
que hai uns anos estaban totalmente 
excluídas de toda a vida  común, ago-
ra xa van atopando lugares de parti-
cipación. O discurso de Jesús Vidal ao 
recibir o Goya ao mellor actor revela-
ción pola película Campeones xa era 
unha mensaxe dirixida a todos nós. Se 
non a viches, paga a pena que botes 
uns minutos con ela. Hai que avanzar 
en moitos camiños. Tamén neste. Está 
ben que voten e, sobre todo, que non 
os botemos. 

Josecho de la Torre Culler

O peto común Ecoloxía
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Sempre fun un 
aldeán e presumín 
de selo

[Neste ano no que se lle dedica o Día das Letras a Antonio Fraguas rescata-
mos esta entrevista publicada no número 519, no mes de decembro de 1997. 
Nada mellor ca as súas propias palabras para achegármonos a unha figura 
fundamental da cultura galega]

Desta feita, tivemos a sorte de compartirmos con don Antonio Fraguas un 
pouco do seu tempo. Que don Antonio é un sabio ninguén o dubida. Detrás 
súa queda un inmenso labor con traballos moi valiosos en eidos diversos: 
etnografía, xeografía, historia, literatura... Ademais, é membro da Real Acade-
mia Galega, na que ocupou o lugar de Castelao; foi fundador do Museo do 
Pobo Galego e colaborou en centos de iniciativas. Pero de don Antonio non 
só é interesante o que conta, senón como o conta; é un excelente narrador que 
inzou a súa conversa dunha morea de anécdotas e que individualiza cada 
personaxe exhibindo unha capacidade narrativa asombrosa. Preferiu falarnos 
da súa infancia, dos seus mestres e doutros detalles dos que aquí só podemos 
transcribir unha mínima parte, pero cos que gozamos enormemente, coma 
calquera que teña ocasión de escoitalo.

Imos facer logo un repaso á súa 
vida

A miña vida é moi sinxela, non ten 
ningunha importancia.

Iso non é o que opina o resto do 
mundo. Pero, imos aló. Vostede, a 
diferenza doutros compañeiros de 
xeración, foi fillo do rural.

Si, eu fun sempre un aldeán. Cando 
me relacionei co elemento urbano 
foi ao ir ao instituto, a Pontevedra. 
Ás veces, cando preguntaban por 
min dicían “este é da aldea”. Che-
gou un momento no que eu pre-
sumía diso. Nunca me molestou 
nada. Meu pai era canteiro, como o 
fora meu avó e meu bisavó. Cando 

o que lle deu nome a esta rúa na 
que vivo, Montero Ríos, lle dixo a 
miña avoa, “Gregoria, trae os fillos 
para aquí que chos fago mestres” 
ela díxolle “Non, señor, que como 
o máis vello xa vai de canteiro, van 
os outros tamén”. Puiden ser maqui-
nista no Brasil, non polas miñas ha-
bilidades. Eu vira o tren dúas veces, 
e non me gustaba nada: a verdade 
era que lle tiña medo. Pero meu pai 
estivera aló facendo o ferrocarril e 
un curmán seu era maquinista.

 De neno tivo dous mestres moi 
distintos

Eu fun á escola oito anos e non 
aprendín nada. O mestre só me 
ensinou dúas palabras: Estaba len-
do un texto e ao chegar á palabra 
afónico preguntoume co seu ton 

severo “Que significa afónico!?” 
Eu non sabía. “Sin voz!”, respon-
deu. Ben, pois xa aprendera unha 
palabra. Nunca ensinaba a saber o 
que se lía. Noutro texto que empe-
zaba dicindo “Filipo rei de Mace-
donia era tuerto”, “¿Que es tuerto?”, 
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preguntou o mestre. Eu díxenlle 
“Pois que está inclinado…” Ense-
guida me cortou “¡Que le falta un 
ojo!”. Ben, pois xa me aprendera 
outra palabra. Lembro que noutra 
ocasión houbera unha eclipse. Veu 
unha veciña e preguntoulle “Don 
Celestino, e que pasa hoxe que as 
galiñas xa van para o poleiro?” E 
el respondeulle “¡Un eclipse!”. E 
aí acabou a explicación. A nós tam-
pouco nos dixo en que consistía

E o outro mestre?

Non fun a América porque un 
profesor foi poñer unha escola en 
Famelga, a un quilómetro  da casa 
onde viviamos, en Insuela. Meu pai 
xa tiña a viaxe encargada para o 
Brasil. Un día este mestre veu oír 
misa á nosa parroquia e ao tocar 
a campá explicou como o son se 
transmite por ondas. Eu dixen “Ca-
rai, que ben explica este señor!”.  Ao 
domingo seguinte veu outra vez á 
misa e dixo un: “Non sei como na-
ceron aquelas silvas no campana-
rio”. Entón el explicou como o ven-
to levou a semente ata alí e despois 
a auga a empuxou ata unha regan-
dixa e alí naceu. Eu cando cheguei 

Quixen que os 
meus alumnos 
aprendesen a 
aprender
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á casa díxenlle a meu pai que que-
ría ir á escola con aquel mestre eses 
tres meses que nos quedaban antes 
de marcharmos. E fun.

Un rapaz que vale para estudar

Por primeira vez collín unha xiz na 
man. E naquela escola cheguei ata 
o número 2, porque segundo ías su-
bindo, así ías adiantando postos. Alí 

si que daba gusto ir á escola: apren-
dín fórmulas, declinacións, conxu-
gacións... En tres meses, o que 
non aprendera en 8 anos. E cando 
quedaban tres días para marchar a 
Vigo, antes de ir para o Brasil dime 
o mestre: “Antonio, dile a tu padre 
que venga a hablar conmigo”. Na 
casa preguntáronme que fora o que 
rompera (daquela non era eu mal 
tirador de pedras) ou que trasna-
da fixera, pero eu non fixera nada. 

Meu pai xa non durmiu nada en 
toda a noite e cando chegou a falar 
co mestre, este díxolle: “Señor Fra-
guas non embarque vostede o seu 
fillo, home, que é un rapaz que vale 
para estudar. Déalle unha carreri-
ña. E meu pai: “Mire vostede, non 
podemos. Temos que marchar por 
necesidade, temos para vivir, pero 
para nada máis”. O mestre insistiu 
en que fixera o bacharelato. Meu 
pai veu contento por unha cousa: 
o rapaciño era listo. Pero tamén 
viña triste, porque quería ver o seu 
fillo de maquinista, que gañaba ao 
mellor dez veces máis ca un can-
teiro. Cheguei á escola coa respos-
ta de meu pai: “Que se vallo para 
estudar, que si, pero se non, nada”. 
E púxome no grupo de estudar. E 
en san Xoán examineime e aprobei 
o exame de ingreso. En setembro 
aprobei o primeiro ano, por libre; 
despois, segundo e terceiro xa por 
oficial, no instituto de Pontevedra.

E despois vostede foi un bo alumno 
que ademais tivo bos mestres

Si, a quen procurei seguir sempre 
foi a D. Antonio Losada Diéguez. 
Tiven tamén a Castelao uns pou-
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cos días. Dábanos clase de debuxo. 
Un día debuxando un pé díxome: 
“Mire, hai que darlle un aire máis 
persoal, deste xeito, porque se non 
parece que está calcado”. Ao outro 
día xa recibín a súa aprobación. A 
quen si lle tiña medo era ao cate-
drático de latín...

Eu son un crente 
firme, practicante e 
pecador
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Como chegou vostede ao Semina-
rio de Estudos Galegos?

Eu levaba a miña idea da Socieda-
de Lingua. Ía ás sesións do Semina-
rio pero sentaba aló atrás, sen falar 
con ninguén. Filgueira Valverde 
coñecíame, pero eu procuraba saír 
sen falar con eles. Un día veu D. 
Antonio Losada e levoume a xan-
tar nel. Estivemos falando do que 
fixeramos en Pontevedra, de como 
viamos nós as cousas, sobre o que 
había que facer… Pensabamos que 
había que facer un dicionario. Lo-
sada dicíame que había que reco-
ller todo, que se estaba perdendo. 
E pouco a pouco fun traballando 
cada vez máis.

A pesar daquel primeiro mestre 
que tivo na infancia, a vostede sem-
pre lle gustou ensinar

Si, sempre quixen que os meus 
alumnos aprendesen algo e, sobre 
todo, que aprendesen a aprender.

E esa mesma idea foi a que o levou 
a ese inmenso labor de divulgación 
con tantas colaboracións en xor-
nais e revistas como vostede ten?

Si, sempre me preocupo porque o 
que escribo teña algo de novidoso, 
procuro preparar o camiño para 
que a xente se achegue ao asunto 
que trato nun determinado mo-

E por aquela época naceu a Socie-
dade da Lingua

Si, nós fundamos a Sociedade da 
Lingua. Tiña como Insignia un 
triángulo de prata e as letras SDL, 
que podía parecer algo deportivo; 
pero tamén podía parecer calque-
ra outra cousa. Por iso, cando veu 
a guerra tiramos con todo. Cando 
empezou, tiña uns cantos debuxos 
de escudos, bastante ben debuxa-
dos. Foron todos para o lume. Can-
do estiven de profesor na Estrada, 
para aprenderlles aos rapaces, fa-
ciamos mapas e esbozos dos arre-
dores do instituto. Tamén nos desfi-
xemos deles, por se o podían tomar 
por un mapa de bombardeo.
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útil. Non se pode dicir que non vale 
nada.

Como membro da Real Academia 
Galega, pensa que esta institución 
presta un servizo de utilidade para 
a nosa sociedade?

Coido que si. De todos os xeitos, 
creo que habería que volver  re-
cuperar certas cousas: un boletín 
como tivo, unha memoria, volver a 
esa época. O poder político apar-
tou un pouco o presidente [García 

trouxeron o corpo, non puideron 
pasar con el porque había que 
agardar por un permiso; entón, ao 
poñelo encima dunha rocha obrou-
se un milagre: a pedra cedeu coma 
se fose ante un enorme peso. Des-
fagamos a lenda: o sepulcro foi fei-
to con moita rapidez. Seguramente 
dous canteiros, en media hora ou  
tres cuartos o deron feito. O dito 
inmediato puido ser “Fixérono tan 
axiña que foi coma un milagre”. Dis-
to a “foi un milagre” só hai un paso. 
Pero o que temos que ter en conta 
é que o sepulcro está aí. Se quere-
mos dicir que foi un milagre, vale: 
xa foi un milagre que dese chegado 
ata aquí.

E como é posible que de toda a 
xente que escribiu sobre vostede, 
ninguén lle vexa ningún defecto?

Uf, eu xubileime hai moitos anos, 
pero vicios non xubilei ningún. A 
min téñenme chamado moitas cou-
sas, téñenme calumniado, e mesmo 
dixeron que eu era un comunista 
perigoso. E, como eu digo, son máis 
perigoso agora, que levo bastón, 
arma contundente, e aínda lla podo 
mandar de rebolo a alguén.

A lingua galega 
ten inimigos moi 
grandes

Letras galegas 2019   Conversa con Antonio Fraguas

mento. Por exemplo, a última co-
laboración que fixen versa sobre 
o trato recibido polos galegos en 
Cuba: traballaban coma escravos, e 
cando liberaron os negros querían 
que os galegos ocupasen o seu sitio. 
Neste contexto apareceu un home 
que por medio dun xornal e organi-
zando mitins se opuxo a semellante 
barbaridade. Así que sempre busco 
que o que escribo poida ser de uti-
lidade.

Foi nesta mesma liña na que debe-
mos inscribir a creación do Museo 
do Pobo Galego?

O que procuramos é que o Museo 
do Pobo non se converta nun alma-
cén de cousas mortas, por iso se ce-
lebran continuamente exposicións 
de todas as tendencias.

Como ve hoxe a situación da lingua 
un home que hai máis de 70 anos 
creou unha sociedade para a súa 
defensa?

Ten inimigos moi grandes. Un deles 
é a televisión: a tele absorbe todo. 
Eu vexo que, efectivamente, se fai 
moito en favor da lingua, pero o 
dominio do castelán nos medios de 
comunicación é temible. Hai unha 
canle en galego que ás veces se cri-
tica demasiado: aínda que diga 20 
palabras mal, se di 80 ben xa é moi 

Sabell, ata a súa recente demisión] 
da actividade da Academia. Dáme 
a sensación de que por non pedirlle 
axudas a un ministro, quedou sen 
elas.

Como vive vostede a relixión?

Eu son un crente firme, practicante 
e pecador. Tamén son un defensor 
do Apóstolo, e de que trouxeron os 
seus restos para Galicia. E baseo o 
meu argumento en que en Padrón, 
a carón do río, había un sepulcro 
antropoide. A lenda di que cando 
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foi un gran 
coñecedor das 
tradicións galegas

Conversa con 
Clodio González Pérez

Como foron os primeiros anos de 
Antonio Fraguas?

Naceu en Loureiro de Cotobade o 
día dos santos inocentes de  1905. 
Por iso el dicía que era un inocen-
te. O pai emigrara e cando volve el 
empezou a estudar  en Pontevedra o 
bacharelato. Despois fixo Filosofía e 
Letras en Santiago e foi aí onde en-
trou en contacto so Seminario de Es-
tudos Galegos.

E que labor desenvolveu dentro do 
Seminario de Estudos  Galegos?

Entrou no SEG en 1924. Foi un in-
vestigador que participou en varias 
xeiras que facían por toda Galicia, 
coma a que deu lugar ao libro Te-
rra de Melide e outros que non se 
chegaron a editar, coma Terra do 
Deza; publica en Arquivos, que era 
a revista do Seminario e ademais 
tamén se ocupou da biblioteca do 
mesmo. Despois da Guerra Civil se-
guiu traballando no Instituto Padre 
Sarmiento, que era o herdeiro do Se-
minario.

De todos os eidos aos que se dedi-
cou, cal cres que foi o máis relevan-
te?

Foron dous: etnógrafo e historiador. 
Foi un gran coñecedor das tradicións 

“Fraguas era unha 
persoa fóra de serie”
Clodio González parécese moito 
a Antonio Fraguas: foi mestre, 
é un investigador incansable 
cunha vasta obra publicada e 
pertence ao Padroado do Museo 
do Pobo Galego. E, ademais, 
irimego. Hoxe traemos aquí esta 
entrevista porque Clodio é autor 
dun detallado estudo sobre a vida 
e a obra de Fraguas. Velaquí un 
pequeno resumo.

galegas (a súa nai era labrega e seu 
pai, canteiro). Publicou moitos arti-
gos sobre xeografía, e tamén sobre a 
súa terra, por exemplo, O cantiguei-

ro de Cotobade.  Ademais foi un gran 
conferenciante e un gran difusor da 
cultura galega. Tamén colaborou 
na prensa con centos de artigos, ata 
poucos días antes de falecer.

Cal foi a relación de Antonio Fra-
guas co Museo do Pobo Galego?

ría Romerías e santuarios, As festas 
populares de Galicia, Galicia insólita, 
que recolle tradicións hoxe perdidas 
coma a festa do lumepán en Rois e 
O traxe galego, do que foi un grande 
experto.

Como che gustaría que fose lembra-
do neste ano dedicado a el?

Como intelectual galeguista, como 
un gran galego e como un bo e xene-
roso. Era unha persoa fóra de serie.

Foi o primeiro director  do Museo do 
Pobo Galego dende a súa creación 
en 1977 ata que falece Xaquín Lou-
renzo, “Xocas”, e despois, presidente 
do Padrodado ata o seu pasamento 
en 1999.

Que títulos consideras imprescindi-
bles dentro da súa bibliografía?

Ten unha bibliografía moi ampla. 
Algúns non son libros, senón traba-
llos en profundidade sobre moitos 
temas. Se tivera que escoller eu cita-
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Do Porto do Son a Arnela: 1,7 
Km  dirección Ribeira 

De Ribeira a Arnela: 23 km 
dirección Noia-Porto do 
Son

Bungalows- levar saco ou 
sábanas+manta e toalla – 10 

€/persoa/noite

Encontro VivimosNoRural

   DÍA 24 maio              

18.00 - 18.30 h.: Acollida e apousentamento d@s que 
 van chegando 
18.30 - 19.00 h.: Benvida e presentación do encontro 
19.00 - 19.30 h.: Presentación de participantes. 
  E ti de quén ves sendo?
19.30 - 21.30 h.:Vidas nas comarcas de A Maía, Sar e 
  Barbanza: 

DÉIXATE LEVAR: un novo xeito de coñecer o 
rural a través das persoas que o habitamos (Dora) 
FORO DO BARBANZA e HORTA 
ESPERANZA: horta colectiva, venda e 
divulgación (Manolo)
Diálogo e achegas sobre experiencias nestes temas.

22.00 h.: Cea, coas viandas que cadaquén leve, para   
 compartir
Durmir, non sen algo de festiña.

Tlfs. Contacto: 
Figue: 688 92 38 00
Lucía:  686 93 82 54
Carme: 686 78 38 00
Dora:  667 66 57 05

   DÍA 25 maio              

9.00 - 9.30 h.: Almorzo co que traíamos cadaquén para 
 compartir
9.30 - 11.00 h.: Acollida e presentaciónd@s que van 
 chegando 
11.00 - 14.00 h.: Vidas nas comarcas de A Maía, Sar e 
 Barbanza: 

LENTURA: comercialización de alimentos caseños 
(Lucía) 
DAQUÍ DARREDOR: espazos colectivos para 
transformación de productos caseños, matadoiro 
móbil…(Pilar)
MÁISDETRES:  Compartir saberes, sabores e senti-
mentos (Carme)
Diálogo e aportacións sobre experiencias nestes 
temas.

14.00 - 15.30 h.: Xantar elaborado por 
 DEÍXATE LEVAR – 15 €/persoa
15.30 - 18.00 h.: Visita: 

COMUNIDADE DE MONTES DE BAROÑA-  
proxectos educativos, divulgativos e produtivos do 
seu monte (Ovidio)

18.30 - 20.00 h: 
 Avaliación e conclusións (VNR)
 VivimosNoRural, ata hoxe e desde hoxe (VNR)
20.00 h.: Merenda coas sobras e despedida.

  IMPORTANTE: Anotarse antes do día 22 de maio  

Encontro       
  24-25   

  MAIO 2019
LUGAR:  Arnela – 

PORTO DO SON

https://www.google.com/maps/@42.7108876,-
9.0103532,3a,60y,3.04h,98.61t/data=!3m6!1e1!3m4!1sVrZ
piA7MH9SNMPS3Jn5Ctw!2e0!7i13312!8i6656
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O noso taboleiro 
Iñaki Martínez Vázquez

O pai Gonzalo Domínguez amosounos a 
experiencia da Unidade Pastoral Os Cotos, 
unha nova forma de enfocar a vida parroquial 
nos entornos rurais en declive demográfico. 
Do rural pasamos ó medio urbán, e a irmá 
Olga Álvarez compartiu con nós como os lai-
cos da parroquia viguesa do Cristo da Victo-
ria están a reorganizar o funcionamento da 
mesma, asumindo novas responsabilidades e 
artellando unha parroquia máis horizontal e 
participativa. A perspectiva das parroquias 
nun medio urbán cambiante e nunha situa-
ción de crise eclesial tamén foi abordada pola 
irmá Loli Martiñán, do equipo da HOAC na 
Coruña, que xunto con actividades sociais 
propias da HOAC veñen asumindo a respon-
sabilidade de organizar a vida da parroquia 
de San Cristobo das Viñas, amosándonos os 
desafíos e logros dunha parroquia sen crego.

Da man de Tarsicio Lamela tivemos ocasión 
de coñecer outro novo grupo da HOAC, o de 
Lugo, que desprega un amplo programa de 
activismo social nesa provincia. Máis vetera-
no é o grupo da HOAC de Vigo, dende o cal 
a compañeira Pili achegounos algunhas das 
actividades que realizan, en particular con in-
migrantes, menores en risco de marxinación e 
no eido da violencia de xénero. Manuel Frei-
re nos acercou á experiencia doutro grupo de 
nova creación, o Grupo de Xesús da coruñe-
sa parroquia das Roseiras, que afonda nunha 
espiritualidade centrada en Xesús, recollendo 

Apareceu 
recurrentemente o 
desafío da crise 
eclesial

abondosos froitos do estudo das Escrituras e 
traballando na sociedade cos azos que pro-
porciona unha vida espiritual ben coidada.

No debate posterior ás diferentes ponencias, 
apareceu recurrentemente o desafío da cri-
se eclesial, a redución do número dos mem-
bros da Igrexa e a aínda maior escaseza de 
presbíteros na Igrexa Católica, que empurra 
unha maior implicación dos laicos, apuntan-
do á necesidade de rachar a dicotomía entre 
clero e laicos e a necesidade da ordenación 
de mulleres, precisa para 
cambiar un concepto an-
tropolóxico da muller que 
desemboca en violencia. 
Apuntouse que a iden-
tificación do relixioso, a 
cultura e a identidade ra-
chou e que o modelo de 
Igrexa de presenza devíno 
inviable. Explorouse a vida cristiá das comu-
nidades que funcionan fora da estrutura pa-
rroquial. Sinalouse a importancia do grupo e 
do silencio na experiencia cristiá. Dende di-
ferentes comunidades foron postas en común 
experiencias de innovación litúrxica e os seus 
efectos.

O encontro rematou con bó sabor de boca, 
constatando a riqueza e variedade dos enfo-
ques da vida eclesial dos participantes, fer-
mento de novos proxectos e de novos para-
digmas.

O sábado 27 de febreiro celebrouse 
o Encontro da Coordinadora de 
Crentes Galeg@s deste 2019 no 
centro socio cultural “Agustín Bueno” 
no Castiñeiriño, en Compostela, 
que este ano celebrouse baixo o 
título de “É posible outra Igrexa 
profética, servidora e comunitaria”. O 
encontro foi un tempo de convivencia 
fraterna no que puidemos coñecer 
experiencias e novos proxectos 
de actividade e vida eclesial, 
compartindo boas prácticas e 
intercambiando perspectivas.

Encontro da Coordinadora de 
Crentes Galegos 2019
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A Franqueira: o mosteiro da Virxe da 
Fonte 

Nunha viaxe duns 50 km en coche du-
rante un día enteiro e partindo desde 
A Cañiza (na A52, na saída 281 desde 
Ourense, ou na 282 desde Vigo), imos 
primeiro ao Santuario da Virxe da 
Franqueira, un dos de maior sona de 
Galicia, sobre todo pola súa romaría 
de setembro. As lendas falan da apa-
rición nunha cova dunha imaxe da 
Virxe que logo levaron uns bois ata a 
actual igrexa, onde parece que houbo 
un cenobio benedictino no s. IX, aín-
da que os documentos din que é en 
1293 cando se fundou aquí un mos-
teiro do Císter, que durou ata a Desa-
mortización de 1835. A obra principal 
da igrexa corresponde a un románico 
tardío de transición ao gótico, cunha 
moi boa representación da Epifanía 
na súa portada, coa Virxe baixo bal-
daquino. É moi curioso o presbiterio 
disposto como un corredor ou xirola 
para o paso das longas ringleiras de 
devotos.

Polas beiras do río Tea

Indo logo cara ao norte, ata A Lamosa 
(xa no concello do Covelo) e pasan-
do por Lougares, estaremos en Bar-
cia de Mera, onde a igrexa medieval 

e barroca ten moito porte e detalles 
de interese, pero o que máis chama a 
atención deste núcleo é o antigo Pazo 
da Reitoral, pola súa singular fachada 
de 1752, con exuberante decoración a 
base de columnas e motivos que lem-
bran o mundo azteca e maia, de clara 
e primitiva influencia indiana, conxu-
gada coa figura dun atlante clásico. 
Neste ámbito patrimonial celébranse 
interesantes ciclos musicais, por mor 

do traballo do seu activo párroco, 
principal valedor deste conxunto.     

Pódese xantar na vila de Mondariz ou 
na de Mondariz-Balneario. Este últi-
mo sempre ofrece para ver e pasear, 
polas beiras do río Tea, as mostras 
do antigo esplendor do tránsito do 
s. XIX ao XX, hoxe restaurados al-
gúns dos seus edificios e coa Fonte da 
Gándara, cun templete feito en 1908 
polo arquitecto Antonio Palacios, 

Un país coma un mundo  
Felipe Arias Vilas

Polas terras da Paradanta e o val do Tea
Das terras do norte de Lugo 
saltamos, nesta segunda 
ruta, ás de Paradanta. A 
viaxe arranca no Santuario 
da Virxe da Franqueira e 
transcorre polas beiras do 
río Tea, para acabar no 
castelo de Vilasobroso.

Santuario da Franqueira

Reitoral de Barcia de Mera
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Benia quen constrúe a paz!

R E V I S T A  M E N S U A L  D E  C R E N T E S  G A L E G O S

 ANO XXXVIII • Nº 1004 - De maio a xuño de 2019

A  lingua galega, 
toda unha 
primavera 

un dos moitos persoeiros (escritores, 
políticos, empresarios...) que Enri-
que Peinador e os seus descendentes 
atraeron ata aquí.

Entrando na parroquia de Pías (con-
cello de Ponteareas), podemos subir 
ata o monte do Castro de Troña, coas 
súas zonas escavadas xa hai tempo, 
que ten dado numerosos achados e 
onde, para cristianizar o lugar, se eri-
xiu unha ermida dedicada ao Doce 
Nome de Xesús.

Vilasobroso: un castelo con vistas

Indo desde Mondariz, rematamos a 
viaxe no Castelo de Vilasobroso, si-
tuado sobre a N-120, no curuto dun 
extenso parque natural con certo in-
terese botánico e zoolóxico, e que se 
presta para facer atractivos paseos a 
pé. O castelo, que ofrece unha ampla 
panorámica sobre o Baixo Miño e a 
beira portuguesa, xa existía a finais do 
s. XI e din que nel se refuxiou (como 
non!) a raíña dona Urraca, acosada 
polo conde de Traba, que proclamara 
rei de Galicia o fillo dela, Afonso En-
ríquez, contra a vontade de súa nai, 
que prefería outro fillo seu. Desde o 
s. XIV, e polo menos ata o XVIII, o 
castelo foi dos Sarmiento, logo mar-
queses de Sobroso e emparentaron 
tamén cos Valladares. Hoxe conserva 
unha das grandes torres e varios mu-
ros de defensa, cercas e ramplas, e no 
seu interior exhibe unha interesante 
colección etnográfica e histórica. 

Fonte da Gándara (Mondariz)

Un país coma un mundo  
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Meditación-contemplación

Xesús manifestouse deste xeito.

Non hai nada espectacular nesa presenza.

Só o discípulo máis próximo a Xesús o recoñece.

Esta é a clave de todo o relato.

…………………

Se vivo a presenza de Xesús dentro de min,

descubrireino nos acontecementos máis sinxelos da vida.

Se non o descubrín en min,

buscareino en persoas ou feitos espectaculares.

……………………..

Se poño amor nas cousas que fago,

estarei facendo presente ao Deus manifestado en Xesús.

A clave non está na realidade, senón na miña actitude 

ante esa realidade.

Descubrir esa presenza é a tarefa de todo cristián.

O noso problema segue sendo a experiencia 
pascual. Trátase dunha experiencia interior 
que, ou se ten e entón non hai nada que 
explicar, ou non se ten e entón non hai xeito 
de explicala.

Esta simple constatación é a clave para 
afrontar os textos evanxélicos que queren 
transmitir dita experiencia. Non hai nin 
palabras nin conceptos para poder meter a 
realidade vivida, por iso os primeiros cristiáns 
acudiron aos relatos simbólicos.

O obxecto deses textos non é explicar nin 
convencer, senón invitar á mesma experiencia 
que fixo posible a absoluta seguridade de 
que Xesús estaba vivo. Descubriremos a forza 
irresistible desa Vida e poderemos intuír 
a profundidade do cambio operado nos 
discípulos.

No relato do evanxeo que hoxe lemos todo 
é moito máis do que parece. Non pretenden 
dicirnos que pasou nun lugar e momento 
determinado, senón transmitirnos unha 
experiencia dunha 
comunidade que 
está desexando que 
outros cristiáns vivan 
a mesma realidade 
que eles estaban 
vivindo.

 É unha experiencia 
interior que, ou se 
ten e entón non hai 
nada que explicar, 
ou non se ten e 
entón non hai xeito 
de explicala.

A EXPERIENCIA PASCUALBoa Nova
Fray Marcos
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Falando da lingua Feixolego
Lidia e Valentina

O Fachineiro do banquete
Conxo, 1856
Quizais naquela na reunión da carballeira de 
Conxo no ano 1856 estivese unha rapaza de 
19 chamada Rosalía de Castro.  Faltaban aín-
da sete anos para que  se decidise a publicar 
Cantares gallegos, o libro co que dá comezo 
o Rexurdimento literario e a nosa literatura 
contemporánea. Quen si estaba era Eduardo 
Pondal, un mozote só dous anos máis vello 
ca ela e Aurelio Aguirre, os dous poetas que 
levaron o peso daquel acto. O banquete de 
Conxo foi un acto de irmandamento entre os 
estudantes e a clase traballadora. Iso que hoxe 
pode soar banal, daquela representaba un 
atentado para os que sempre estiveran afei-

tos a mandar e  nunha vila pequeniña non se 
podía deixar pasar así coma así. Tanto mo-
lestou aos poderosos que Pondal e Aguirre 
houberon ir deportados ás Illas Marianas, 
que están na outra punta do mundo. Hoxe 
o banquete converteuse nun acto simbólico 
que marca un dos primeiros fitos do inicio 
da nosa reivindicación como nación. Por iso 
fai ben o Concello de Santiago en conme-
morar ese acto e convertelo nunha festa, so-
bre todo agora que vivimos tempos nos que 
dicir o que incomoda os poderosos pode 
facer que a lei se poña do seu lado. Coma 
case sempre.

A.Q.

A continuación, varias oracións 
en azuliño e en negro que, se cli-
camos sobre elas, vannos guiar 
para“confeccionar e presentar seu 
Renda de forma sinxela”. Confiamos 
que lle dedicasen máis tempo á preci-
sión do contido do que lle dedicaron 
á forma…:

• “renda” é un substantivo feminino, 
co cal debe ir acompañado por un 
posesivo en feminino: súa. Tamén 
é feminino “conta”.

• O posesivo en galego SEMPRE 
leva artigo, excepto cos vocativos 
(meu amigo!) ou cos nomes de 
parentesco, que pode levalo ou 
non (meu pai / o meu pai), segun-
do a preferencia do falante. Debe-
mos dicir “a súa renda”, “os nosos 
servizos”, “o seu número”, “os seus 
datos”, “a súa declaración”.

Si, é mellor empregar o galego, aínda 
que non sexa perfecto, ca non face-
lo, pero por parte da Administración 
non é admisible este mal uso! É un 
sinal claro de que, para eles, o galego 
é un trámite e, para cubrilo, sérvelles 
ese crioulo feixolego que sae dalgun-
ha máquina e que alguén aínda, se 
ten tempo, empeora.

Todos sabemos, pola conta que nos 
ten, ben porque algo nos han devol-
ver, ben porque non queda outra máis 
ca pagar o que seica non é noso…, 
que o día 2 de abril de 2019 comezou 
a campaña da Renda 2019. E toda a 
asesoría e axuda para tal trámite está 
na páxina web da Axencia Tributa-
ria. Elas veñan acompasadas…: hai 
opción de galego, pero parece unha 
promoción do “feixolego”, como ben o 
denominou un coñecido e recoñecido 
amigo e colaborador irimego… Si, o 
feixolego, ese novo dialecto da nosa 
lingua galega, está a deixar de ser 
idiolecto para acadar o nivel de dia-
lecto. E, en tempo de nada, gañará a 

súa área dialectal... ou, polo 
menos, a súa circunstancia 
dialectal…, se non lle poñe-
mos freo. Non tedes máis ca 
entrar na páxina e abraiar 
coma nós. A primeira vista, 
parece que fai moito chiste, 
pero non ten ningún. Sim-
plemente indigna. Conside-
rámolo unha falta de res-
pecto. Non hai ninguén con 
autoritas e amor e respecto 
polo propio a quen recla-
mar, esixir. Dicía Castelao 

que entre pau e pau folgan as costas; 
desta volta non existe “entre”, é coma 
quen leva un temón ao lombo.

Para comezar, Plan “Lle Chamamos”. 
O pronome átono NUNCA empeza 
unha oración. A “Chamamos” sóbra-
lle a maiúscula. E o pronome “lle” 
non é o correcto porque é un prono-
me de complemento indirecto; a quen 
van chamar (a cousa chamada) é a 
vostede, co cal substitúe un comple-
mento directo; o pronome de terceira 
persoa de complemento directo é “o, 
a, os, as”, cos seus alomorfos (as súas 
variantes dependendo de onde vaia 
colocado) “o, -lo, -no”. A expresión 
correcta é “Chamámolo”.


